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أفاد مصدر مطلع »األنباء« بأن عددا من الشركات 
طلب من احتاد الش���ركات االستثمارية عقد اجتماع 
قري���ب إلبداء بعض املالحظات عل���ى قانون العمل 
اجلديد في القطاع االهلي، حيث ترى هذه الشركات 
ان بعض مواد هذا القانون تش���كل اجحافا بها، وان 
تطبيقها من شأنه ان يثقل كاهلها ويحملها تكاليف 

اضافية تزيد من أعبائها املالية.
وأضاف املصدر انه بناء على طلب هذه الشركات 
فإن االحتاد سيقوم مبراسلة الشركات االعضاء لعقد 
اجتماع في 29 اجلاري للنظر في هذا االمر ومناقشته 
واخلروج بتوصيات أو مالحظات عامة يتم رفعها الى 
اجلهات املعنية ألخذها بعني االعتبار عند متابعة مدى 

التزام الشركات بتطبيق مواد القانون اجلديد.

شركات االستثمار تجتمع إلبداء تحفظاتها على قانون العمل

3 ماليين دينار أرباحها الصافية وعموميتها أقرت توزيع 15% منحة

الشرهان: »سيتي جروب« وقعت اتفاقية استثمار
في األردن ضمن إطار خطة إستراتيجية نحو اإلقليمية

محمود فاروق 
أكد رئيس مجلس إدارة شركة »سيتي جروب« 
يعقوب صالح الشرهان ان الشركة حافظت على 
مستويات الربحية التي حققتها في عام 2008 مع 
إمتام برنامج حتديث أسطول النقل بإدخال 175 
حافلة جديدة للخدمة، والتي كان لها تأثيرات 
إيجابية ومباش���رة على الرقي بدقة التشغيل 

والراحة في اخلدمات التي تقدمها لعمالئها.
وأشار الشرهان على هامش اجلمعية العمومية 
التي عقدت أمس بنس���بة حضور 90% إلى أن 
س���يتي جروب متتلك بالكامل ثالث ش���ركات 
تابعة وهي وكالة بودي للطيران، وشركة بودي 
للطيران، ش���ركة مجموعة النق���ل والتخزين 
العقاري���ة، باإلضافة الى خدم���ات النقل العام 
للش���ركة واملتمثلة في »س���يتي باص« والتي 
تس���اهم باحلصة الكبرى لدخل الشركة حيث 
متتلك حاليا أس���طوال مكونا من أكثر من 520 
حافلة يتم تشغيلها للنقل العام وتأجيرها للنقل 

اخلاص في جميع أنحاء الكويت.
وأضاف ان الش���ركة حققت إجنازات خالل 
العام املاضي متثلت في إدخال 175 حافلة جديدة 
للخدمة كجزء من برنامج حتديث أسطول النقل 
واحلصول على أفضل وس���ائل التمويل املالي 
لتوفير السيولة الداعمة للتوسع وبناء منشآت 
هندسية لصيانة أسطول احلافالت مع مواكبة 
التكنولوجيا احلديثة فضال عن تطبيق احللول 
التكنولوجيا الفعالة ف���ي كل من قطاع النقل 

العام وقطاع التخزين في الشركة وأيضا العمل 
على نقل أكث���ر من 33 مليون راكب خالل عام 

.2009
وأفاد بأن سيتي جروب دخلت العام املاضي وسط 
تداعيات األزمة املالية، إال أنها خرجت منها بأرباح 
وقاعدة عمالء متينة وقاعدة مالية أكثر متانة، والسيما 
أن الشركة تستهدف العمل على برنامج واعد يقوم 
على توس����يع أعمال النقل العام للركاب في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، حيث أبرمت الشركة اتفاقية 
نهائية لالستثمار في شركة النقل العام األردنية وهي 
مدرجة في سوق عمان لألوراق املالية، ويتم أيضا 
النظر في انته����از فرص أخرى في املنطقة لتصبح 
»سيتي جروب« شركة إقليمية تخدم مئات املاليني 
من املواطنني في الش����رق األوسط مع توفير عوائد 

إيجابية ومستدامة ملساهميها.

جمعية عمومية

هذا وقد وافقت اجلمعية العمومية على توزيع 
15% أس����هم منحة بواقع ثالثة أسهم لكل 20 سهما، 
وقد حققت »س����يتي جروب« للعام 2009 إيرادات 
بلغت 12.7 مليون دينار، بزيادة بنسبة 7% عن العام 
2008، وأرب����اح صافية بلغت 3 ماليني دينار، وهي 
زيادة بنسبة 9% عن العام 2008، وربحية 30 فلسا 
للسهم، وناقش مجلس إدارة الشركة خالل اجلمعية 
النتائج املالية وإجنازات الشركة خالل العام 2009 
باإلضافة إلى تطلعات الشركة االستراتيجية للعام 

2010 واألعوام املقبلة.

»جلوبل« نقلت 80% من أصولها االستثمارية 
لصندوق »ماكرو« حتى نهاية مارس الماضي 

أحمد يوسف
أك���دت مص���ادر مطلعة أن 
ش���ركة بيت االستثمار العاملي 
»جلوبل« نقلت 80% من أصولها 
االس���تثمارية ال���ى صن���دوق 
جلوبل »ماك���رو« حتى تاريخ 

.2010/3/31
ل� »األنباء«  وقالت املصادر 
القانونية تتابع عن  إن اإلدارة 
كثب حتويل ال���� 20% املتبقية 
م���ن ه���ذه االس���تثمارات الى 

صن���دوق »ماكرو« دون وجود 
اي معوقات.

واضافت ان »جلوبل« تتملك 
كامل وح���دات صندوق جلوبل 
ماكرو من خالل شركة قابضة 
مملوكة بالكام���ل جللوبل في 
مملكة البحرين، حيث ان القانون 
ف���ي الكويت ال يس���مح بتملك 
طرف واح���د اكثر من 50% في 
الصندوق وعليه مت التأسيس في 
البحرين ألن الصندوق مملوك 

بالكامل للشركة، وأن األصول 
االس���تثمارية في الصندوق قد 
ارتفع���ت نتيج���ة الرتفاع قيم 
التي  املالي���ة  اص���ول االوراق 

ميتلكها الصندوق.
واشارت الى ان االصول التي 
تعد جزءا من األنشطة التشغيلية 
للشركة من خالل حصص في 
شركات ادارة االصول والوساطة 
املالية وافرع الشركة اخلارجية، 

ليست ضمن الصندوق.

حافظت على حقوق المستثمرين والعمالء والمساهمين وأعادت لهم كامل رأس المال مع األرباح

»االمتياز لالستثمار« تتخارج مبكرًا من محفظة بروة الحي المالي العقارية 
وتودع 500 مليون ريال قطري في حسابات عمالئها كل حسب نسبة مشاركته

قليلة واحدة م����ن أهم املراكز املالية 
واالقتصادية واإلدارية في املنطقة. 
وقال زمان ان التخارج من هذه احملفظة 
كان ضروريا لتحقيق وتوفير السيولة 
للمستثمرين، وأن الشركة ستعاود 
العديد  القريب طرح  في املس����تقبل 
من الفرص االستثمارية واملشروعات 
املثمرة لعمالئها ومس����اهميها على 
املستويني احمللي واإلقليمي بعد إجناز 
خطتها اإلس����تراتيجية اجلديدة في 
غضون ثالثة أشهر، وبعد إعادة ترتيب 
األولوي����ات الت����ي فرضتها الظروف 
االقتصادية املس����تجدة، حيث تقوم 
ش����ركة االمتياز لالس����تثمار بوضع 
اس����تراتيجية عمل جديدة للسنوات 
الثالث املقبلة )2010 � 2012( وخطط 

عملها خالل الفترة املقبلة.

السيولة النقدية، وتكون الشركة في 
الوقت نفسه قد جنبتهم أي مخاطر 
محتملة لتباطؤ العمل في املش����روع 
أو تأخر اإلجناز وفق اجلدول احملدد، 
وقد جنحت الشركة في استعادة كامل 
رأس امل����ال وحتقيق عائد ال يقل عن 
5% على رأس املال املستثمر، مشيرا 
إلى أن الش����ركة أودعت في حسابات 
البنوك في  املستثمرين جميعا لدى 
الكويت وقطر قيمة التخارج واألرباح 
الناجتة عنه. هذا ويذكر أن ش����ركة 
االمتياز لالستثمار لديها العديد من 
االستثمارات املباشرة واحملافظ املدارة 
لديها موجهة للسوق القطرية وتشهد 
قطر نهضة اقتصادية وعمرانية هي 
األس����رع في املنطقة وف����ي تاريخها 
املعاصر جعلتها في غضون سنوات 

املس����تثمرين الذين يفضلون توفير 
السيولة لهم اليوم على حتصيل عوائد 
مفترضة بعد ثالث سنوات، والذين 
أوضحوا رغبتهم في احلصول على 

التخ����ارج االس����تراتيجي املبكر من 
احملفظة التي كانت مدتها تبلغ أساسا 
5 سنوات وتنتهي في أول أبريل من 
العام 2013 تكون قد لبت رغبات معظم 

ألقت بظالله����ا على مجمل القطاعات 
االقتصادية ومنها املس����تثمرون من 
األفراد واملؤسسات التي أصبحت في 
ضيق بسبب شح السيولة وصعوبة 
التخارج من االس����تثمارات املختلفة 
والصنادي����ق واحملافظ التي تديرها 
شركات االستثمار، الفتا إلى أن الشركة 
وحرصا منها على احلفاظ على أموال 
ومصالح املستثمرين وضمانا منها 
لتحقيق أفضل العوائ����د لهم ارتأت 
التخ����ارج املبكر من املش����روع على 
التي  الدراسات واالستشارات  ضوء 
وضعتها الش����ركة التي أوضحت أن 
السيولة لن تتوافر للمستثمرين إال 
بعد إجناز التخارج الكلي خالل ثالث 

سنوات على أفضل تقدير.
وأشار زمان إلى أن الشركة وبقرار 

اعل����ن مدير عام ش����ركة االمتياز 
لالستثمار عبدالرحمن زمان عن قيام 
الشركة مبكرا بالتخارج من محفظة 
بروة احلي املالي العقارية التي بدأتها 
في مستهل شهر أبريل من 2008 ويبلغ 

حجمها 500 مليون ريال قطري.
واعتب����ر مدير عام الش����ركة أن 
ه����ذه اخلط����وة بالتخ����ارج املبك����ر 
تعتبر خطوة استراتيجية مدروسة 
ج����اءت ضمن التحرك ال����ذي تقوده 
الش����ركة ضمن عملية إعادة الهيكلة 
واحملافظة على حقوق املس����تثمرين 
والعم����الء واملس����اهمني، واعتبر أن 
توجهات الشركة في توفير السيولة 
وتوزيعها على املستثمرين إمنا تهدف 
إل����ى التخفيف من آث����ار وتداعيات 
األزمة املالية العاملي����ة الراهنة التي 

القرار خطوة إستراتيجية مدروسة جاءت ضمن التحرك الذي تقوده الشركة إلعادة الهيكلة والشركة بصدد وضع إستراتيجية للسنوات الثالث المقبلة
تداعيات األزمة ألقت بظاللها وتسببت في شح السيولة وفرضت ضرورة التخارج لتحقيق عوائد ال تقل عن 5% للمستثمرين من أفراد ومؤسسات

الشركة ستعاود في  المستقبل القريب طرح العديد من الفرص االستثمارية والمشروعات المثمرة لعمالئها والمساهمين على المستويين المحلي واإلقليمي

عبدالرحمن زمان

)أسامة البطراوي(يعقوب الشرهان مترئسا اجلمعية العمومية للشركة


